
Zápis z 20. zasedání Osadního výboru Stržanov dne 4.6.2019 
 
Počet přítomných členů: 2 
Nepřítomni: Jelínek 
 
Zapisovatel: Strašilová 
 
Projednávaná témata: 
 
Rekonstrukce budovy bývalé školy proběhne takto: výměna trámů a výměna oken podle ceny. Vymění 
se tolik oken, kolik bude finančních prostředků, ale okna zůstanou dřevěná, dvojitá a ve stejném 
rozměru. Okna budou vyměněna postupně (i kdyby to mělo trvat několik let), ale zůstane zachované 
mikroklima budovy.  

V souvislosti s probíhajícím položení kabelů E.ON do země zaslán rovněž email na příslušné odbory 
MěÚ. Odpověď byla zveřejněna ve vývěsce a rozeslána emailem. Připomínáme, že stížnosti je třeba 
řešit, jakmile nastanou. Pokud je budete posílat na dodavatelskou firmu emailem, doporučujeme 
v kopii uvést pana Dvořáka z MěÚ. 

Další dotazy se týkaly vyčištění rybníčku u kapličky. Pan Poul ze společnosti 3D-Zahrady situaci 
zhodnotil takto: jedná se o přírodní rybník se slabým přítokem, takže spíš stojatá voda, navíc je rybník 
mělký a dostává se tam voda z drenážek a ze střech, která je organicky bohatá, což vede 
k postupnému „znečištění“. Jako údržba bude postačující síťkou na ryby vychytat žabinec a jiné 
nečistoty. To ovšem firma nemá ve smlouvě, takže se musíme přičinit sami. 

Navrhujeme výlet pro děti a rodiče do ZOO Lešná, kde je zároveň i pěkný zámek. Při dostatečném 
zájmu pojedeme 21.9.2019. Přihlásit se je možno v prodejně, v místní knihovně nebo na tento email 
do 10.8.2019. 

Dne 31.8.2019 se uskuteční na hřišti dětský den. Pro dospělé plánujeme v říjnu exkurzi do pivovaru 
Dalešice, termín ještě upřesníme. 

Zjišťujeme ceny na novou prolézačku na hřiště. Všechny akce a investice se uskuteční podle zájmu a 
také finančních prostředků. 

Pode vsí je stále dřevo z pokácených stromů. Pokud o něj neprojeví nikdo zájem do 30.6.2019, 
požádáme město o odklizení. 

Nová i starší témata budeme řešit v rámci setkání s představiteli města na schůzce dne 26.6.2019 a o 
výsledcích budeme informovat na pravidelné schůzi ve Stržanově. 

Hřiště zamluveno na soukromou akci 15.6.2019 

Příští schůze bude 2.7.2019. 


